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1.

Bevezetés

Az alábbi dokumentum az aukciók és hitelpapír bevezetési kérelmek adatainak beviteléhez
készített online adatbetöltő webalkalmazás működését mutatja be.

2. A portál felhasználók számára elérhető
funkcióinak bemutatása
2.1.

Kezdőoldal

Az alábbi fejezet az adatbetöltő nyitólapján elérhető funkciókat részletezi.
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2.1.1.

A kezdőoldal felső sávjában elérhető funkciók

A felső sávban négy funkció kapott helyet, melyek elérhetőek a felső szövegekre kattintva, vagy
az alattuk található piktogramokon keresztül is. Balról jobbra haladva az elérhető funkciók a
következők:
●
●
●
●

Még nem bevezetett értékpapír aukciójához kapcsolódó adatszolgáltatás (kitöltendő
dinamikus űrlapok)
Adatszolgáltatás hitelpapír bevezetéshez (kitöltendő dinamikus űrlapok)
Segédlet aukciós megrendelő kitöltéséhez (statikus oldal)
Segédlet bevezetési kérelem benyújtásához (statikus oldal)

Az egyes funkciók gombjai kattintásra átnavigálnak a vonatkozó funkcióhoz tartozó oldalra.

2.1.2.

Korábbi bevezetések

A főoldalon érhető el a korábbi bevezetési kérelmek és aukciók lapozható listája. A listában
megjelenő találati elemek rendezhetőek és szűrhetőek.
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Szűrés

2.1.2.1.

A kezdő oldalon található szűrés gombra kattintva megjelenik a szűrő eszköztár, mely
segítségével a korábbi bevezetések listája filterezhető az alábbi mezők alapján:
●
●

●
●
●

Értékpapír neve - szabad szöveges mező, mely a listában szereplő elemek nevében
keres
Típus - legördülő mező, melynél az értékkészlet elemei a következők:
○ Aukció
○ Bevezetés
Dátum - Időszak kezdete - Dátumválasztó mező mely az utolsó módosítás dátumát
veszi figyelembe
Dátum - időszak vége - Dátumválasztó mező mely az utolsó módosítás dátumát veszi
figyelembe
Státusz - a rendszerben felvehető státuszok alapján teszi lehetővé a szűrést. Az
értékkészlet elemei:
○
○
○
○
○

Piszkozat
Beküldve
Elutasítva
Befogadva
Feldolgozva

A szűrési feltételek mezői alatt található két gomb, ezek balról jobbra:
●
●

Szűrés törlése - törli a beállított szűrési feltételeket és visszaállítja a találati listát a
szűrést megelőző állapotra
Szűrés - elvégzi a beállított feltételek alapján a szűrést és frissíti a találati listát

2.1.2.2.

Rendezés

A korábbi bevezetések lista elemeit az utolsó módosítás dátuma alapján tudjuk rendezni
növekvő vagy csökkenő sorrendben

2.1.3.

A korábbi bevezetések lista egy eleme

A listában megjelenő kártyákon láthatóak az aukció vagy a bevezetés alap információi, az, hogy
aukcióról vagy hitelpapír bevezetésről van-e szó, illetve az adott elem aktuális státusza.
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A státuszok a következők lehetnek:
●
●
●
●
●

Piszkozat
Beküldve
Elutasítva
Befogadva
Feldolgozva

Továbbá a kártyákon találhatóak még akció gombok, melyek a státusztól függően változó
akciók végrehajtását teszik lehetővé. Ezek az akciók a következők:
●

Megnyitás:

- Státuszok melyeknél elérhető: Piszkozat

●

Klónozás:
Elutasítva

●

Bevezetési kérelem letöltése:
Feldolgozva

●

Egyszerűsített bevezetési kérelem letöltése:
Befogadva, Feldolgozva

●

XBOND bevezetési kérelem letöltése:
Feldolgozva

- Státuszok melyeknél elérhető: Beküldve, Befogadva, Feldolgozva,

- Státuszok melyeknél elérhető: Befogadva,

- Státuszok melyeknél elérhető:

- Státuszok melyeknél elérhető: Befogadva,

Dokumentum generálás:

2.1.4.

A bevezetési kérelem, az egyszerűsített bevezetési kérelem és az XBOND bevezetési kérelem
letöltése során alkalmunk nyílik bizonyos mellékletek letöltésére is. A gombra történő kattintás
után kiválaszthatjuk, hogy mely mellékletekhez szeretnénk aláírást generálni.
A válaszható mellékletek dokumentum típusonként a következők:
•

Bevezetési kérelem:

Mellékletek
1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok
2. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságának korlátozására
vonatkozó szerződések, megállapodások ismertetése
3. sz. Melléklet: Adatlap a bevezetésre kerülő értékpapír, illetve garanciavállaló
hitelminősítéséről
4. sz. Melléklet: Adatlap árjegyzői szerződésről
5. sz. Melléklet: Tájékoztatás a Tőzsdei Tájékoztatóban szereplő információk
módosításának szükségességéről, illetve egyéb olyan információkról, amelyre
vonatkozóan a bevezetési eljárással összefüggésben a Tőzsde tájékoztatása
szükséges
6. sz. Melléklet: Tőzsdei Tájékoztató (Alaptájékoztató és Végleges Feltételek)
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7. sz. Melléklet: Igazoló dokumentumok arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező miért nem
csatolja a Tőzsdei Tájékoztatót (a vonatkozó jogszabály, illetőleg Tőzsdei Szabály
kapcsolódó rendelkezésének megjelölésével)
8. sz. Melléklet: A teljes értékpapír-sorozat szabályozott piacra történő bevezetéséhez
készített tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt
Felügyeleti (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága által kiállított)
engedély, vagy az ilyen engedély meglétének igazolása
9. sz. Melléklet: amennyiben a bevezetési eljárás során befektetési vállalkozás működik
közre, a Kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a
befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a Kérelmező nevében eljár
10. sz. Melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a Kibocsátó mely felelős munkatársa vagy
képviselője (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) tartja folyamatosan a
kapcsolatot a Tőzsdével, illetve a befektetőkkel
11. sz. Melléklet: (amennyiben a bevezetésre kérelmezett értékpapír Kibocsátója és
Kérelmezője személye eltér) Nyilatkozat arról, hogy a Kérelmező mely felelős
munkatársa vagy képviselője tartja folyamatosan a kapcsolatot a Tőzsdével a
bevezetési eljárás során
12. sz. Melléklet: Terméklista adatai a bevezetésre kérelmezett értékpapírra vonatkozóan,
illetve egyéb további adatok
13. sz. Melléklet: MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok
14. sz. Melléklet: A KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Zrt. nyilatkozata arról, hogy az
értékpapírt értékpapír számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint tőzsdei
elszámolásra befogadja
15. sz. Melléklet: Nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség teljesítés során követett jogról
16. sz. Melléklet: Nyilatkozat jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésről
17. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok

•

Egyszerűsített bevezetési kérelem:

Mellékletek
1. sz. Melléklet: Tájékoztatás a Tőzsdei Tájékoztatóban szereplő információk
módosításának, kiegészítésének szükségességéről, illetve egyéb olyan információkról,
amelyre vonatkozóan a bevezetési eljárással összefüggésben a Tőzsde tájékoztatása
szükséges
2. sz. Melléklet: Tőzsdei Tájékoztató (Alaptájékoztató és Végleges Feltételek)
3. sz. Melléklet: Igazoló dokumentumok arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező miért nem
csatolja a Tőzsdei Tájékoztatót (a vonatkozó jogszabály, illetőleg Tőzsdei Szabály
kapcsolódó rendelkezésének megjelölésével)
4. sz. Melléklet: A teljes értékpapír-sorozat szabályozott piacra történő bevezetéséhez
készített tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt
Felügyeleti (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága által kiállított)
engedély, vagy az ilyen engedély meglétének igazolása
5. sz. Melléklet: A KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Zrt. nyilatkozata arról, hogy az
értékpapírt értékpapír számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint tőzsdei
elszámolásra befogadja
6. sz. Melléklet: Nyilatkozat jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésről
7. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok
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•

XBOND regisztrációs kérelem:

Mellékletek
1. sz. Melléklet: Nyilatkozatok
2. sz. Melléklet: Az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságának korlátozására
vonatkozó szerződések, megállapodások ismertetése
3. sz. Melléklet: Adatlap a Kibocsátó, a regisztrációra kerülő értékpapír, illetve a
garanciavállaló hitelminősítéséről
4. sz. Melléklet: Árjegyzői szerződés
5. sz. Melléklet: Információs Dokumentum vagy Alap Információs Dokumentum és
Végleges Feltételek, vagy Tájékoztató vagy Alaptájékoztató és Végleges Feltételek
6. sz. Melléklet: Igazoló dokumentumok arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező Kibocsátó
miért nem csatolja az Információs Dokumentumot (vagy Alap Információs Dokumentumot
és Végleges Feltételeket), vagy a Tájékoztatót (vagy Alaptájékoztatót és Végleges
Feltételeket) a vonatkozó jogszabály, illetőleg Piacműködtetői Szabályzat kapcsolódó
rendelkezésének megjelölésével
7. sz. Melléklet: A teljes értékpapír-sorozat XBond piacra történő regisztrációjához készített
Tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt
Felügyeleti (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága által kiállított)
engedély, vagy az ilyen engedély meglétének igazolása
8. sz. Melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a Kibocsátó mely felelős munkatársa vagy
képviselője (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) tartja folyamatosan a
kapcsolatot a Piacműködtetővel, illetve a befektetőkkel
9. sz. Melléklet: Értékpapírlista adatai a regisztrációra kérelmezett értékpapírra
vonatkozóan, illetve egyéb további adatok
10. sz. Melléklet: MiFID II adatszolgáltatáshoz kapcsolódó referencia adatok
11. sz. Melléklet: A KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Zrt. nyilatkozata arról, hogy az
értékpapírt értékpapír számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint multilaterális
kereskedési rendszerben történő elszámolásra befogadja
12. sz. Melléklet: Nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség teljesítés során követett jogról
13. sz. Melléklet: A kibocsátó 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, vagy ezzel
egyenértékű dokumentum, vagy annak 30 napnál nem régebbi hitelt érdemlő igazolása,
hogy a kibocsátó a rá irányadó jogszabályok szerint jogképes jogalanyként létezik
14. sz. (és további) Melléklet(ek): Egyéb dokumentumok

2.2.

Piaci résztvevő adatai

Mind az aukciós, mind a hitelpapír bevezetési adatszolgáltatás esetén először a piaci résztvevő
adatait szükséges megadni, mely során lehetőség nyílik egy már létező piaci résztvevő
kiválasztására, vagy új piaci résztvevő felvételére a piaci résztvevő kiválasztása mező
segítségével.
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Adatbeviteli szabályok:
•

Az ország és a székhely országa mezők értékkészlete:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ponte.hu Kft

Ausztria – AT
Cseh Köztársaság – CZ
Németország – DE
Franciaország – FR
Guernsey – GG
Hongkong – HK
Magyarország – HU
Luxemburg – LU
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o
o
o
o

Hollandia – NL
Lengyelország – PL
Oroszország – RU
Egyesült Királyság – UK

Kitöltés után lehetőségünk van piszkozatként menteni az űrlapot, vagy a tovább gomba
kattintva továbblépni az:
•
•

aukcióra vonatkozó adatok megadására
a bevezetési kérelem adatainak megadására.

attól függően, hogy melyik menüpontot kiválasztásával indítottuk a folyamatot.

2.3.

Aukcióra vonatkozó adatok

Ha a kezdőlapon az adatszolgáltatás még nem bevezetett papír aukciójához menüpontot
választottuk, akkor a piaci résztvevő kiválasztása, vagy új piaci részvevő adatainak megadása
után az aukcióra vonatkozó adatok bevitelére alkalmas űrlapra jutunk.
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Adatbeviteli szabályok:
•

A címlet pénzneme mező értékkészlete:
o HUF
o USD
o EUR
o GBP
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•

A hitelpapír választható szenioritása mező értékkészlete:
o SNDB – senior debt
o MZZD – mezzanine debt
o SBOD – subordinated debt
o JUND – junior debt

•

Az értékpapír típusa mező értékkészlete:
o Névre szóló
o Bemutatóra szóló
o Nincs megadva

•

A kamatozás fajtája mező értékkészlete:
o Változó
o Fix
o Nincs megadva

Az adatok bevitele és a szükséges kuponok felvétele után a következő lehetőségek állnak
rendelkezésre:
•
•
•

•

2.4.

Mégse – visszavonja az eddigi kitöltést és visszatér a kezdőoldalra
Mentés piszkozatként – az eddig kitöltött adatokat elmenti piszkozatként, melyhez
később vissza tudunk térni
Vissza tudunk térni a „piaci résztvevő adatai” képernyőre, ahol vagy másik
piacirésztvevő kiválasztására van lehetőség, vagy új piaci résztvevő adatait tudjuk
megadni
Kérvény benyújtása – a kérvényt beküldi a BÉT számára a kitöltött adatokkal. A kérvény
státusza beküldve állapotra vált, a beküldésről e-mailben értesítést kap a BÉT illetve a
kérvényt benyújtó is.

Bevezetési kérelem adatai

Ha a kezdőlapon az adatszolgáltatás hitelpapír bevezetéséhez menüpontot választottuk, akkor
a piaci résztvevő kiválasztása, vagy új piaci részvevő adatainak megadása után a bevezetési
kérelem adatainak bevitelére alkalmas űrlapra jutunk.
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Az űrlapon az alábbi mezők kivételével minden mező kitöltése kötelező:
•
•
•

Ágazat
Számlázás pénzneme
Kamatfizetés gyakorisága

Az ISIN mező: ha a felhasználóhoz rendelt kibocsátónak van lezárt (feldolgozott/processed)
aukciója, akkor az ISIN mezőben ki tudja választani ezek valamelyikét, és a hozzá tartozó
mezők kitöltődnek és csak olvashatóvá válnak.
A számlázás pénzneme mező értékkészlete a következő:
•
•
•
•

EUR – Euro
USD – Amerikai dollár
HUF – Magyar forint
GBP – Angol font

A kamatozás fajtája mező értékkészlete:
•
•
•

Változó
Fix
Nincs megadva

A hitelpapír szenioritása mező értékkészlete:
•
•
•
•

SNDB – senior debt
MZZD – mezzanine debt
SBOD – subordinated debt
JUND – junior debt

A címlet pénzneme mező értékkészlete megegyezik a számlázás pénzneme mező
értékkészletével
Az értékpapír típusa mező értékkészlete:
•
•
•

Névre szóló
Bemutatóra szóló
Nincs megadva

Az adatok megadása és a kuponok felvétele után a következő lehetőségeket kínálja a rendszer:
•
•
•

Mégse – Visszaléphetünk a kezdő oldalra
Mentés piszkozatként – a megadott adatok mentésre kerülnek piszkozat formájában,
melyhez később vissza tudunk térni
Vissza – visszanavigál a piaci résztvevő adatai űrlapra
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•

2.5.

Kérvény benyújtása – elküldi a kérvényt a BÉT számára, melyről a BÉT értesítést is kap
és a kérvény „BEKÜLDVE” állapotúra változik

Kuponok

Mind az aukció adatainak megadása, mind a bevezetési kérelem adatainak megadása során
lehetőségünk van a kuponok megtekintésére, illetve rögzítésére.

2.5.1. Kuponok hozzáadása

A hozzáad gomb segítségével tudjuk rögzíteni a kupont a megadott adatokkal a bevezetési
kérelemhez vagy az aukcióhoz.
2.5.2.

Kuponok megtekintése

A hozzáadott kuponokat a bevezetési kérelem adatainak, vagy az aukcióra vonatkozó adatok
megadására szolgáló űrlap alján van lehetőségünk megtekinteni, táblázatos formában.
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A táblázatban látszódnak a kuponra vonatkozó adatok, illetve lehetőségünk nyílik a kupon
szerkesztésére és törlésére is.
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